Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի
գործարար համագործակցության կենտրոն
Հայաստանում

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ
Տեխնոլոգիական առաջարկների և հարցումների
Հունիս 2017թ.
Երևան, Հայաստան

Հարգելի գործընկերներ,
Դուք կարողեք գրանցվել Ձեռնարկությունների Եվրոպական
Ցանցի կայքում և անմիջապես ստանալ տեխնոլոգիական
առաջարկներ և հարցումներ ըստ Ձեր նախընտրած ոլորտի.
http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer

Եթե դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր
շուկա` Ձեր տեխնոլոգիական նորարարությունների համար և
ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում,
խնդրում ենք դիմել գործարար համագործակցության կենտրոն
Հայաստանում`
ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային Գիտատեխնոլոգիական
Ծրագրերի Բաժին
Հեռ. 525432, էլ.փոստ. anip@sci.am
համագործակցության հայտի ձևեր և այլ համապատասխան
տեղեկատվություն ստանալու համար:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH

1. Նորարարական, կենսաբանական հիմք ունեցող պարարտանյութեր՝
գյուղատնտեսությունում պարարտանյութերի կիրառման կայունությունը բարձացնելու
համար:

2. Անհրաժեշտ են արդյունաբերական գործընկերներ կենսատեխնոլոգիաների ոլորտում,
որոնք կարող են հանդես գալ որպես վերջնական օգտագործողներ ջրիմուռներից
պատրաստված արտադրանքի համար:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS

1. Անհրաժեշտ է տեքստիլի գույնի կոդերի որոշման համար տեխնոլոգիա:

2. Բժշկական սարքավորումների մաքրման համար նախատեսված փոքր մեխանիկական
սարք:

3. Ռումինական թռչնաբուծությամբ զբաղվող ընկերությունը փնտրում է հավի գոմաղբի
վերամշակման տեխնոլոգիա:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1.

Նորարարական ՏՏ ընկերությունը Սլովակիայից առաջարկում է էլեկտրոնային ստորագրության և
թղթային փաստաթղթերի անվտանգության տեխնոլոգիական լուծում:

2.

Աճի խթանիչ՝ բիո բանջարեղենի, մրգի, որթատունկի և այլ մշակաբույսերի համար:

3.

Մարդկային մարմնի ամբողջական շարժման վերլուծության համակարգ:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH
1. H2020-BBI-IA-DEMO: Innovative bio-based fertilising products to increase
the sustainability of fertilising practices in agriculture
Spanish technology centre specialized in circular economy and revalorising agricultural waste is
seeking consortium to prepare a proposal for BBI.D4 2017 call (H2020-BBI-JTI). The aim is to
develop new fertilizers from organic wastes. Partners sought are entities interested in this area,
such as: companies from agro food sector interested in valorising their wastes, research and
technology organisations with experience in this area or consultants with knowledge in bio-based
products market.

Reference: RDES20170616001

2. Industrial biotechnology partners who could be end-users for
products produced from algae, such as exopolysaccharides, algae
biomass, phycobilliproteins sought for a consortium applying for BBI
D2 call under H2020
A UK industrial biotechnology network is preparing a consortium and proposal to address the BBI
D2 call under H2020. The consortia is seeking large industrial partners who could be end-users for
products produced, such as exopolysaccharides, algae biomass, phycobilliproteins. The project will
study the integrated multi-valorisation of algae into advanced materials and high added-value
additives.

Reference: RDUK20170619001

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Technology sought for determining colour code of textiles
A Lithuanian active leisure and sports clothing manufacturer is looking for partners that would be
able to supply the company with an existing technology that is able to determine the colour (by its
colour code) of textiles used in the clothing manufacturing process. The type of partnership
sought is commercial agreement with technical assistance.

Reference: TRLT20170405001

2. Small mechanical arm for the cleaning of medical equipment
A South Italy–based company, engaged in the production and distribution of medical equipment,
is looking for a small device which is capable of making rotary and up and down movements. This
technology will be integrated in a touch screen monitor controlled machinery for the cleaning of
medical equipment, such as e.g. small catheters. The cooperation will be carried out under a
manufacturing agreement. 1

Reference: TRIT20170120002

3. Romanian company from the poultry farming sector is looking for a
technology to recycle chicken manure
A Romanian company active in the poultry farming sector is looking for an innovative technology
to transform the chicken manure into secondary products for the company, based on a
research/technical cooperation agreement or a commercial agreement with technical assistance.

Reference: TRRO20160707001
Reference: TRUA20150812003

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. An innovative Slovak ICT company is offering the technology solution
for electronic signature and paper document security
An innovative Slovak company specialized in electronic documents security and authentication
provides a full range of own developed products in the area of electronic signature, including
qualified electronic signature, electronic secure archiving, e-registry. The company is looking for
partners interested in secure communication solutions and electronic services to cooperate with
via commercial agreement with technical assistance, research cooperation agreement or services
agreement.

Reference: TOSK20170703002

2. Stimulator of growth for bio vegetables, fruit, vine and other crops
A Czech family run SME has developed a high quality organic stimulator of growth for bio
vegetables, fruit, vine and other crops which is applied on soil and on the leaves of plants based
on extracts from vermicompost. The SME is looking for growers of organic vegetables, fruit and
vine interested in testing the product on specific plants and later exploiting that via closing a
commercial agreement with technical assistance.

Reference: TOCZ20170512001

3. Complete human body motion capture system.
A Spanish technological company has developed a complete wireless human body motion analysis
solution, based on sensors that measure people cinematics. It can be used for different purposes
such as rehabilitation, biomedical research and sports. The company is looking for international
partners via commercial agreements with technical assistance.

Reference: TOES20170620002

